
Ata da 5ª (quinta) reunião ordinária de 2018 do Comitê de Investimentos do 

Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis SP IMPRAL, realizada aos 

23/05/2018 às 08h30min horas na sede do Instituto de Previdência, onde se 

reuniram os conselheiros: Guilherme Cadurim Garcia, Débora Botelho Alvarez, , 

Miriã Rosa da Silva Pires, Lívia Cristina Pereira, Mario Falcão, representante da 

empresa da CARE 11 (Brazilian Graveyard & Death Care Services FII)e o 

Superintendente Frederico Resende Mango. O Superintendente do Instituto de 

Previdência Municipal de Altinópolis fez a leitura da ata do mês anterior aos conselheiros 

passando para assinatura. O Superintendente fez uma breve explanação da análise da 

carteira do Instituto no mês de Abril até a data de hoje. Superintendente comunicou aos 

conselheiros que entrou em contato com o consultor financeiro da credito e mercado 

Diego, bem como pediu uma análise da carteira do Instituto. O Consultou Diego informou 

o Superintendente que passamos por um período de muita instabilidade no mercado 

financeiro e que os Fundos de longo prazo (IMA-B e IMA Geral, estão tendo maior 

volatilidade, sugerindo que o Impral reduza essa carteira de Fundos de Longo prazo, onde 

temos aproximadamente 40% neles aplicada. Sugeriu a realocação de pelo menos 15% para 

Fundos de curto e médio prazo. Sugeriu o consultor da Crédito e Mercado Diego os 

Fundos CDI (curto e médio) prazo, bem como renda variável (ações livres), 

Multimercados. No tocante ao Fundo Santander Plus FIC Ações que está desenquadrado, 

sugeriu que alocássemos o valor nele aplicado em Fundo de Ações livres como Meta 

Ações, Franklin Templeton ou Bradesco Celection, onde será decidido na próxima reunião 

do Comitê. O superintendente essa semana em conversa com o consultor da CARE 11 

(Brazilian Graveyard & Death Care Services FII)Mario Falcão, disse que o mesmo iria vir a 

reunião para passar um panorama do fundo e explicar sobre a abertura de uma nova janela 

de fundos primários para aquisição. O Senhor Mário Falcão, explanou sobre o fundo 

CARE11(Brazilian Graveyard & Death Care Services FII)e disse que o risco de 

inadimplência hoje existe, só que de baixo o risco. Para esse ano de 2018, atualmente a 

receita é de R$ 150.000.000,00 até dezembro depois de finalizado a oferta, sendo que com a 

assembleia é que será feito o pagamento para as instituições participantes do fundo, na 

qualidade de dividendos, demonstrando o resultado da aplicação. O consultor  do fundo 

informou que a CARE 11 (Brazilian Graveyard & Death Care Services FII) em março o 

atingiu 60,39% fundo totalmente enquadrado. Informou ainda que a Caixa Econômica 

Federal também irá distribuir o mesmo fundo, distribuindo para pessoa física, o que acaba 

por passar mais credibilidade. Mario Falcão comentou que o fundo deverá ter um bom 

retorno nos próximos meses. O superintendente informou que no fluxo de caixa tem um 

saldo de R$ 371.061,77 e manterá R$ 230.00,00 para folha de pagamento e de mais 

despesas do instituto. O valor de R$140.000,00, sugeriu ao Comitê a aplicação desse valor 

no Fundo Caixa Brasil Matriz Renda Fixa referenciado DI, o que todos concordaram. O 

superintendente comunicou também que está fazendo algumas alterações no Regimento 

Interno do Comitê e que posteriormente seria passado ao Conselho Administrativo paras 

as devidas deliberações.Ainda na pauta o Superintendente Frederico, informou aos 

membros do Comitê sobre a Assembleia Geral da Mérito Desenvolvimento Imobiliário e 

da AR Capital, onde por Parecer Técnico foi aprovada as pautas das mesmas. Por 

solicitação dos membros do Comitê, toda essa pauta aqui mencionada foi passada a todos 

os membros dos Conselhos (Administrativo e Fiscal) na reunião de 24/05/2018.Nada mais 

havendo para tratar encerrou se a reunião e esta ATA irá assinada por todos presentes: 
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